Magyar Versenyagár Egyesület
mint a MEOESz tagja

Budapest, 2020.02.23.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt MAVE Tagok !

Alulírott Haller Zoltán, mint a Magyar Versenyagár Egyesület (2253 Alsónémedi, Főúti erdő
11.) megválasztott és a Cégbíróság által bejegyzett elnöke, értesítem, hogy a Magyar
Versenyagár Egyesület éves rendes Közgyűlését ezennel összehívom, és Önt erre a
Közgyűlésre jelen levéllel meghívom.
A közgyűlés időpontja és helye:
2020. március 13. (péntek) 16,00 óra
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. MEOESz székház konferencia terme.
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1./ Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása
2./ Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a
határozatképesség megállapításához
3./ Határozatképesség megállapítása
4./ Levezető elnök megválasztása
5./ Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
6./ Szavazatszedő és Számláló Bizottság megválasztása
7./ Napirendi pontok jóváhagyása
8./ A MAVE elnökének beszámolója a 2019. év munkájáról
9./ A MAVE elnökének pénzügyi beszámolója a 2019. évről
10./ A 2020. évi költségvetés és munkaterv előterjesztése
11./ A költségvetés elfogadása
12./ Az Elnökség létszámának megvitatása
13./Rendes és pártoló tagság feltételeinek meghatározása.
14./ Egyebek
Amennyiben az így összehívott Közgyűlés a megjelentek száma miatt nem
határozatképes (a kezdés időpontjában nincs jelen a tagság létszámának 50 %-a + 1 fő),
úgy már most összehívom a MAVE megismételt Közgyűlését és arra

a T. Címzettet meghívom. A megismételt Közgyűlés már a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes az első Közgyűlés napirendjeként megjelölt napirendi
pontokban és kizárólag csak azok tárgyalhatók !
A megismételt Közgyűlés időpontja és helye:
2020. március 13. (péntek) 16,30 óra.
1194. Budapest, Hofherr Albert u.42. konferenciaterem
A megismételt közgyűlés napirendje mindenben megegyezik az első Közgyűlés
napirendjével és kizárólag csak azok a pontok tárgyalhatók !

A regisztráció során a Közgyűlés szavazó résztvevőjeként jelentkező személy személyi
lapjának, vagy azzal egyenlő személyi azonosításra szolgáló közokirati okmányának
bemutatására köteles, amennyiben erre felszólítják, és köteles tűrni azonosító okmánya
sorszámának rögzítését is.
Tájékoztatom, hogy a regisztráció a Közgyűlés helyszínén 15,30 órától történik. Kérem, hogy
a regisztrációra minél előbb szíveskedjék jelentkezni!
Az ügyek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
Sporttársi üdvözlettel:

Haller Zoltán
MAVE Elnök

